
 

 
 

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na 

prosazování rovných příležitostí žen a mužů“ 
 

 
                                      HARMONOGRAM SEMINÁŘŮ  
                                         KASEJOVICE 2012 - 2013 
 

 DATUM     TÉMA 
26.6.2012     Budou mít Kasejovice silniční obchvat?  

Diskuze na téma jak postupovat a zda lze udělat něco proto, aby se naše 
město přiblížilo vybudování dálničního obchvatu. 

28. 8.2012 Sociální služby na Kasejovicku 
Diskuze na téma jaké sociální služby jsou v našem městě poskytovány a 

jaké by být poskytovány mohly.         
25. 9.2012 

 
Životní prostředí v naší obci a okolí 

Diskuze na téma jak zlepšit životní prostředí v našem městě a okolí – zeleň 
kolem silnic, ČOV v okolních obcích, osvěta 

30.10.2012 Dopravní obslužnost – pracovní příležitosti 
Diskuze na téma jak lze udržet stávající četnost spojů, jak podpořit 

zaměstnanost. 
27.11.2012 Cestovní ruch v naší obci a okolí 

Diskuze na téma jak podpořit a oživit cestovní ruch v našem městě a okolí – 
spolupráce s Blatenskem a Nepomuckem, tématické dny. 

19.12.2012 Nezbytné služby v naší obci 
Diskuze na téma jak udržet a případně rozšířit stávající nezbytné služby – 

lékárna, zubní ordinace. 
18. 1. 2013 

 
Kultura a spolkový život v naší obci a okolí 

Diskuze na téma co by spolky uvítaly a co jim naopak vadí, koordinace aktivit 
spolků, kino  

26. 2. 2013 
 

Pojďme si hrát aneb Vícegenerační hřiště 
Diskuze na téma jaké a kde zbudovat víceúčelové hřiště -  jakými „atrakcemi“ 
je vybavit, zázemí (nejen) pro rodiče, využití areálu letního kina jako lanové 

centrum, hřiště ve spádových obcích 
26. 3. 2013 

 
Škola a veřejnost 

Diskuze na téma jak školu přiblížit veřejnosti, ale také co veřejnost může 
udělat pro školu 

14. 5. 2013 Naše obec a mladá generace 
Diskuze na téma jak zatraktivnit Kasejovice pro teenagery, absolventy, mladé 

rodiny 
Náhradní        

  téma 
 

Zbytné služby 
Diskuze o službách, které v našem městě jsou, a které by si naši občané 

přáli ve městě mít 
Náhradní   

   téma 
Co ještě zlepšit v našem městě? 

Která další témata by si občané Kasejovic přáli komunitě projednat  
 

 
Lenka Černá (KK Kasejovice)                                                     V Kasejovicích 14.5.2012 


